
บันทึกการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน  ปี พ.ศ. 2562 – ปี พ.ศ. 2563 

ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

073/2562 1 พ.ค. 62 
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และร่วมพิธีการส่งตัวนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2562 

คณะครุศาสตร์ 
 มรภ.นครสวรรค ์

หอประชุม มรภ.นครสวรรค์ 
จ.นครสวรรค์ 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 

075/2562 7-10 พ.ค. 62 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การ
มัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 48) 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศ

ไทย (ส.บ.ม.ท.) 

ห้องประชุมบ้านล้านตอง 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 

จ.เชียงใหม่ 
นายบ าเหน็จ  ทิมคล้าย 

076/2561 5 พ.ค. 62 
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมถ่ายทอดสด
ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 

จังหวัดชัยนาท 
หอประชุมโรงเรียนชัยนาท

พิทยาคม จ.ชัยนาท 

1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 
2.น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ 
3.น.ส.เบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์ 
4. นายปิยโชติ  รอดหลง 
5. นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล 
6. นายณัชพล  สังขะโห 
7. น.ส.ศิวรัตน์  ค าจีนศรี 
8. นายนฤชา  นาควารี  

077/2562 8 พ.ค. 62 

โครงการสัมมนาผู้ประสานงานและครูพ่ีเลี้ยง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ประสานงานและครูพ่ีเลี้ยง 

มรภ. เทพสตรี 
ห้องประชุมพระนารายณ์ 
ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี 
มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 

079/2562 9-11 พ.ค. 62 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) และก าหนดจัดการอบรมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว 
สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

ห้องประชุมอัมพวัน 
โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 

นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 

080/2562 8 พ.ค. 62 ประชุมทางไกลผ่านระบบ Conference 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 

สพม.5 จ.สิงห์บุรี 

นางสาวสมปอง  ปานเอม 
 
 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

081/2562 13-14 พ.ค. 62 
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนเรียนรวม จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

ห้องประชุมโรงเรียนศึกษา
พิเศษชัยนาท จ.ชัยนาท 

นางสาวสุภาวดี  เทียมทอง 

086/2562 17-20 พ.ค. 62 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) และก าหนดจัดการอบรมครู
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนว 
สะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล 

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) 

ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จ.ชัยนาท 

1. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 
2. นายณัชพล  สังขะโห 

087/2562 22 พ.ค. 62 

โครงการขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาศักยภาพระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งก าหนดจัดการประชุมครู
ผู้รับผิดชอบงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพม.5 
ห้องประชุมวัดสิงห์
สุทธาวาส จ.สิงห์บุรี 

1. นางสาวสมปอง  ปานเอม 
2. นายชิติพัทน์  พวงศรี 

090/2562 22 พ.ค. 62 
ประชุมคัดเลือกหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ห้องประชุมอาคาร 2  
สพม.5 จ.สิงห์บุรี 

นางนันทิยา  ก๋งพยา 

091/2562 23 พ.ค. 62 
ศึกษาดูงานเพ่ือเตรียมรับการประเมินการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียน ScQA  

โรงเรียนสาครพิทยาคม 
โรงเรียนวัดสิงห์  

จ.ชัยนาท 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน 
3. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
4. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 
5. นางสาวสมปอง  ปานเอม 
6. นายชิติพัทน์  พวงศรี 
7. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ 
8. นายณัชพล  สังขะโห 
9. นายปิยโชติ  รอดหลง 
10.น.ส.เบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์ 

095/2562 28 พ.ค. 62 
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษานักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบกที่ 

๑๓ 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  
จ.ชัยนาท 

นายปิยโชติ  รอดหลง 

 

 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

089/2562 22 พ.ค. 62 
กิจกรรมมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก  

โรงเรียนสาครพิทยาคม 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ชัยนาท 

1. นางนันทิยา  ก๋งพยา 
2. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์ 
3. นางเพ็ญศรี  หงส์อ่อน 
4. นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 
5. นายชิติพัทน์  พวงศรี                       
6. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ          
7. นางนงนุช  อินมณี 
8. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
9. นางสาวสมปอง  ปานเอม 
10. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 
11. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
12. นางจิรวรรณ  มณีเนตร 
13. นายปิยโชติ  รอดหลง 
14. นางภัทราพร  พรหมตระกูล
15.น.ส.เบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ 
16. นางสาวชลินดา  สกุลฤทธิ์ 
17. นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศร ี
18. นายณัชพล  สังขะโห 
19. นายนฤชา  นาควารี 
20. นางสาวศิริภรณ์  ซิวเงิน 
21. นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 
22.น.ส.กัญญาณัฐฎ์  บัวประดิษฐ์ 
23. นางสาวอุษณีย์  สังข์วิเศษ 
24. นายธนชัย  ก๋งพยา 

098/2562 29 พ.ค. 62 
เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรรางวัลความ
ประพฤติดี ของพุทธสามคมแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี 
2562 

พุทธสมาคมจังหวัดชัยนาท 
ศาลาอบรมสงฆ์วัดสาม 

พระยา วรวิหาร  
เขตพระนคร   กทม. 

น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ    
 
 
        



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

102/2562 2-7 มิ.ย. 62 

จัดงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์
ราชัน” 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 
ศูนย์การทหารราบ  

ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

นายชิติพัทน์  พวงศรี 
 

104/2562 7 มิ.ย. 62 
กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนร่วมกับสหกรณ์เครือข่าย
ของจังหวัดชัยนาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชัยนาท 

โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 
จ.ชัยนาท 

นางสาวสมปอง  ปานเอม 

105/2562 7 มิ.ย. 62 
อบรมสร้างเครือข่ายเฝูาระวังเครื่องส าอางปลอดภัยใน
จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท 

ห้องประชุมหลวงปูุศุข 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดชัยนาท 
นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 

107/2562 9 มิ.ย. 62 
อบรมครู เรื่อง “การสอนภาษาไทยให้รักการอ่าน 
(Reading Literacy and PISA)” ชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

ชมรมส่งเสริมภาษาไทย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มรภ.พระนครศรีอยุธยา 

ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1. นางนันทิยา  ก๋งพยา 
2. นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์ 
3. นางประภา  พูลวงศ์ 

108/2562 8 มิ.ย. 62 
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  
ปี 2562 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อาคาร 3 (อาคารภาษาไทย) 
โรงเรียนสิงห์บุรี 

จ.สิงห์บุร ี
นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล 

109/2562 9-10 มิ.ย. 62 อบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.5 
ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดสิงห์

สุทธาวาส  จ.สิงห์บุรี 
1. นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล 
2. นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 

111/2562 19-21 มิ.ย. 62 อบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม.5 
ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดสิงห์

สุทธาวาส  จ.สิงห์บุรี 
นายปิยโชติ  รอดหลง 

112/2562 19 มิ.ย. 62 
โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจ ติดตาม ความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ประจ าปี 2562  

ส านักงาน
กระทรวงศึกษาธิการ 

ห้องประชุมศูนย์
ประสานงานมัธยมศึกษา

จังหวัดชัยนาท  
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จ.ชัยนาท 

นางสาวสมปอง  ปานเอม 

117/2562 24-25 มิ.ย. 62 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนครั้งที่ 1 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
 วิทยาเขตอ่างทอง 

ห้องประชุมคชา 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

จ.อ่างทอง 

นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 
 
 
 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

116/2562 24 มิ.ย. 62 
จัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน  เพื่อร าลึกถึงวันคล้ายวัน
อสัญกรรม ท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนบดินทรเดชา  
(สิงห์ สิงหเสนี) 

สนามฟุตบอลโรงเรียนบ
ดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

กทม. 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 
3. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ           
4. น.ส.เบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ 
5. นายปิยโชติ  รอดหลง 
6. นางสาวชลินดา  สกุลฤทธิ ์
7. นายณัชพล  สังขะโห 

118/2562 25 มิ.ย. 62 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท เรื่อง 
การแต่งตั้งกรรมการการประเมินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนคุรุประชา
สรรค์ 

สพม.5 

ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 
อาคาร 4 (อาคารเฟ่ืองฟูา) 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์  

จ.ชัยนาท 

นางภัทราพร  พรหมตระกูล 

119/2562 26 มิ.ย. 62 
การประกวดกิจกรรมงานมหกรรม TO BE NUMBER 
ONE IDOL จังหวัดชัยนาท ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชัยนาท 

หอประชุมโรงเรียนชัยนาท
พิทยาคม  จ.ชัยนาท 

1. นายปิยโชติ  รอดหลง 
2. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ           
3. นายณัชพล  สังขะโห 
4. นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 

122/2562 1 ก.ค. 62 งานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
ส านักงานลูกเสือจังหวัด

ชัยนาท 

ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท 
ค่ายลูกเสือยุวชนทหาร

จังหวัดชัยนาท 

1. นายปิยโชติ  รอดหลง 
2. นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 

125/2562 6-7 ก.ค. 62 
โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน (Chinese 
Language and Culture Camp 2019) 

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
ห้องประชุมกาญจนาภิเษก 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จ.ชัยนาท 

1. น.ส.เบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ 
2. Miss. Huang  Yuanxin 

127/2562 8 ก.ค. 62 การแสดงร ามะนาในขบวนอัญเชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดชัยนาท 
บริเวณหน้าศาลากลาง

จังหวัดชัยนาท 

1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน 
2. นางสาวสมปอง  ปานเอม 
3. นายณัชพล  สังขะโห 
4. นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 

 

 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

131/2562 12 ก.ค. 62 
อบรมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่าย
สังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์  (สร้างรายได้จาก 
Social Media) 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

ห้องประชุมเจ้าพระยา  
(ชั้น 2)  โรงเรียนชัยนาท

พิทยาคม  จ.ชัยนาท 
นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 

133/2562 18-19 ก.ค. 62 
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและ
ปลูกฝังการสร้างวินัยทางการเงินส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาบรรจุใหม่” 

ส านักงานคณะกรรมการ 
สกสค. 

โรงแรมวรบุรีอโยธยา  
รีสอร์ทแอนด์สปา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 
น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ           

134/2562 18-19 ก.ค. 62 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดชัยนาท 
สนามกีฬาเทศบาลต าบล 

วัดสิงห์  จ.ชัยนาท 

1. นายชิติพัทน์  พวงศรี 
2. นายปิยโชติ  รอดหลง 
3. นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 

136/2562 20 ก.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสร้างแบบทดสอบการ
อ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ ตามแนว PISA”  

สพม.5 
ห้องประชุมอัมพวัน 

โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 
1. นางนันทิยา  ก๋งพยา 
2.นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล 

137/2562 23 ก.ค. 62 

โครงการเยี่ยมเสริมพลังและให้ค าปรึกษารายกรณี 
(Case Conference) ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตสุขภาพที่ 
3 

ศูนย์สุขภาพที่ 3 
ห้องประชุมส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท 
จ.ชัยนาท 

นางสาวจิตนภา  มีมาก 

140/2562 22 ก.ค. 62 
ศึกษาดูงานการวางแผนเพื่อเตรียมรับการประเมินการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน ScQA 

โรงเรียนสาครพิทยาคม 
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 

จ.ชัยนาท 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน 
3. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 
4. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
5. น.ส.เบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ 
6. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ           
7. นายปิยโชติ  รอดหลง 

144/2562 28 ก.ค. 62 
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

สนามโรงเรียนชัยนาท 
พิทยาคม 
จ.ชัยนาท 

1. นางสาวสมปอง ปานเอม 
2. นายปิยโชติ รอดหลง 
3. นายนฤชา นาควารี 
4. นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 

 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

145/2562 2 ส.ค. 62 
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับฐานความคิด และค่านิยม 
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ส านักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดชัยนาท 

ห้องนันทภรณ์  
โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท 

จ.ชัยนาท 

1. นางภัทร์รวี  ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 
 

146/2562 5 ส.ค. 62 
การประชุม เรื่อง การด าเนินโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) ปีงบประมาณ 2562 

ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท 
ห้องประชุมโรงแรม

เจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ 
จ.ชัยนาท 

1. นางสาวสมปอง ปานเอม 
2. นายชิติพัทน์  พวงศรี 
3. นายปิยโชติ  รอดหลง 

147/2562 5-9 ส.ค. 62 
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางกับส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562 

จังหวัดชัยนาท 
สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์บุรี 
และสนามกี่ฬาเทศบาล
ต าบลวัดสิงห์ จ.ชัยนาท 

1. นางเพ็ญศรี  หงษ์อ่อน 
2. นายปิยโชติ  รอดหลง 
3. นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 
4. น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ   
5. นายนฤชา นาควารี 

148/2562 2-3 ส.ค. 62 จัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนภาษาจีน 
กลุ่มโรงเรียนผู้น า 46 ICT 

โรงเรียนในฝันและเครือข่าย 

โรงแรมซันไซการ์เด้น  
รีสอร์ท พัทยา 

จ.ชลบุร ี
Miss. Huang  Yuanxin 

150/2562 13 ส.ค. 62 รับฟังการแนะแนวจากสถาบันเทคโนโลยีจิตลดา สพม.5 ห้องประชุมกาจนาภิเษก นางสาวจิตนภา  มีมาก 

151/2562 16-17 ส.ค. 62 
โครงการค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “โยธวาธิตวิธีครั้งที่ 5 
สัญจร” 

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

มภร.มหาสารคาม 

โรงเรียนบุญวัฒนา  
และโรงเรียนสุรนารีวิทยา 

จ.นครราชสีมา 
นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ 

153/2562 19-20 ส.ค. 62 
อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)  
รุ่นที่ 2 

คณะรัฐมนตรี 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
จ.พระครศรีอยุธยา 

น.ส.จุฑากาญจน์  เก่งกสิกิจ   

154/2562 17 ส.ค. 62 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนัครูในการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับมัธยมศึกษา” 

สพม.5 
ห้องประชุมอัมพวัน 

โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  
1. นายณัชพล  สังขะโห 
2. นายนฤชา นาควารี 

155/2562 21-22 ส.ค. 62 
อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)  
รุ่นที่ 3 

คณะรัฐมนตรี 
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
จ.พระครศรีอยุธยา 

นายปิยโชติ  รอดหลง 
 
 
 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

158/2562 21-22 ส.ค. 62 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนครั้งที่ 2 
คณะศึกษาศาสตร์ 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
 วิทยาเขตอ่างทอง 

ห้องประชุมคชา 
ม.การกีฬาแห่งชาติ 

จ.อ่างทอง 
นายโกวิทย์  โพธิ์ตะเภา 

159/2562 22 ส.ค. 62 ประชุมบุคลากรที่รับผิดชอบงานยาเสพติดในโรงเรียน สพม.5 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 

จ.ชัยนาท 
นางสาวสมปอง ปานเอม 

161/2562 23 ส.ค. 62 
โครงการสัมมนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับสมัคร
คัดเลือกนักเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
นเรศวร ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2563 

ม.นเรศวร 

โรงละครอาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 72 พรรษา  

บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร 
จ.พิษณุโลก 

นางสาวจิตนภา  มีมาก 

163/2562 24 ส.ค. 62 
การอบรมพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning 
Community (PLC) 

สพม.5 
ห้องประชุมอัมพวัน 

โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 

1. นางนันทิยา  ก๋งพยา 
2. นายชิติพัทน์  พวงศรี 

164/2562 26-27 ส.ค. 62 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝูาระวังนักเรียนและ
เยาวชนในจังหวัดชัยนาท เรื่อง เพศศึกษาและการตั้ง
ท้องก่อนวัยอันควร 

อบจ.ชัยนาท 
ห้องประชุมโรงเรียน อบจ.

ชัยนาท จ.ชัยนาท 

1. นางสาวสมปอง ปานเอม 
2. นายปิยโชติ  รอดหลง 

166/2562 29 ส.ค. 62 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรม
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline 

สพม.5 
ห้องประชุมชั้น 2 สพม.5 

จ.สิงห์บุร ี
นายณัชพล  สังขะโห 

167/2562 31 ส.ค. 62 
อบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนโครงการและรายงานผล
การด าเนินโครงการของสถานศึกษาและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5  

สพม.5 
ห้องประชุมหอมหวล  
พรทวีทัศน์ รร.สิงห์บุรี  

จ.สิงห์บุร ี

1. นางภัทร์รวี   ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์   แก้วแดง 

172/2562 4 ก.ย.  62 
จัดท าโครงการยกระดับ “ยกระดับข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของ จ.ชัยนาท เพื่อจัดการทางการศึกษาและ
รองรับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล” 

ส านักงานศึกษาจังหวัด
ชัยนาท 

ห้องประชุมนันทภรณ์  
แฟนตาซีรีสอร์ท  จ.ชัยนาท 

นายณัชพล  สังขะโห 

173/2562 6 ก.ย. 62 
โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการสนับสนุนและติดตามการ
ด าเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกา 

สพม.5 
ห้องประชุมชั้น 2 สพม.5 

จ.สิงห์บุร ี

1. นางสาวจิตนภา  มีมาก 
2.นาย นฤชา   นาควารี 

 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

174/2562 8 ก.ย. 62 
อบรมปฎิบัติการ(COACHING)การพัฒนาครูในครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ 
(Induction Period) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

นาย ปิยโชติ   รอดหลง 

175/2562 8-19 ก.ย. 62 
การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลตามโครงการจัดกิจกรรม
ต้านภัยยาเสพติด 

เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 
ลานกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
เทศบาลต าบลโพธิ์พิทักษ์ 

จ.ชัยนาท 

1.นาย ปิยโชติ   รอดหลง 
2.นายนพดล    ท านาดี 
3.นายโกวิทย์   โพธิ์ตะเภา 

176/2562 13-14 ก.ย. 62 
โครงการเสริงสร้างคุณธรรมและจรินธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต 

สพม.5 

ณ ห้องประชุมอาคาร ๒ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมเขต ๕ 
จ.สิงห์บุร ี

1. นางภัทร์รวี   ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์   แก้วแดง 

180/2562 18 ก.ย. 62 
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ในด้านความปลอดภัยไซ
เบอร์ เพื่อปูองกันข้อมูลทางราชการจากภัยคุกคาม 

บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) 

ห้องประชุมหอมหวล  
พรทวีทัศน์ รร.สิงห์บุรี  

จ.สิงห์บุร ี

 
นายณัชพล  สังขะโห 

181/2562 24 ก.ย. 62 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.5 
ณ ห้องประชุมวิชาเยนทร์ 

รร.พิบูลวิทยาลัย 
จ.ลพบุรี 

 
นางภัทร์รวี   ทองไทย 

182/2562 24 ก.ย. 62 ประชุมจัดท าระบบสารสนเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาชั้นพื้นฐาน 

ณ ห้องเพชรพันธุ์ทิพย์  
รร.ชัยนาทพิทยาคม  

จ.ชัยนาท 
นายณัชพล  สังขะโห 

183/2562 25-26 ก.ย. 62 ศึกษาดูงาน ตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชด าริ โรงเรียนสาครพิทยาคม 
ณ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง 

จ.เพชรบุรี 

1.นายบ าเหน็จ  ทิมคล้าย 
2.นางนันทิยา  ก๋งพยา 
3.นางปรียอร  สุขสัมฤทธิ์ 
4.นางเพ็ญศรี  หงส์อ่อน 
5.นางนงนุช  อินมณี 
6.นางสาวจิตนภา  มีมาก  
7.นางสาวสมปอง  ปานเอม 
8.นางธัญญลักษณ์  แก้วแดง 



9.นางภัทร์รวี  ทองไทย  
10.นายชาติพสิษฐ์  บุญโก 
11.นางภัทราพร  พรหมตระกูล
12.นายพรเทพ  พรหมตระกูล 
13.นางอัญชุลี  ทองดง  
นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 
14นางจิรวรรณ  มณีเนตร 
15นายชินเทศ  ยศปัญญา  
16นางสาวขวัญนภา  ปั้นฤทธิ์ 
17นายชิติพัทน์  พวงศรี  
18น.ส.จุฑากาญจน์   เก่งกสิกิจ
19น.ส.เบญจมาภรณ์  คุ้มทรัพย์ 
20นายปิยโชติ   รอดหลง 
21นางสาวชลินดา   ฤทธิ์สกุล 
22นายณัชพล  สังขะโห  
23นางสาว ศิวรัตน์   ค าจีนศรี 
24น.ส.จันทราภา  โฆสิตเมธางกูร  
25น.ส.วรรณาภรณ์  เปี่ยมฤทัย  
26.นายนพดล   ท านาดี  
27.นายนฤชา   นาควารี 
28.Miss   Huang   Yuanxin 
29.นายธนชัย   ก๋งพยา 
30.นางสาวอุษณีย์   สังข์วิเศษ 
31.น.ส.กัญญาณัฐฐ์  บัวประดิษฐ์ 
32.นายโกวิทย์   โพธิ์ตะเภา 

. 

 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

187/2562 2 ต.ค. 2562 
โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพ่ือ
การเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกส าหรับเยาวชนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 

กระทรวงพลังงาน 
โรงแรมชัยนาทธานี 

จ.ชัยนาท 
1.นางสาวสมปอง   ปานเอม 
2.นางนงนุช   อินมณี 

188/2562 9 ต.ค. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า ตรวจทานข้อมูลการ
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2  

สพม.5 
ณ ห้องประชุม สพม.5 

จ.สิงห์บุร ี
นางเพ็ญศรี   หงษ์อ่อน 

189/2562 
10-11  

ต.ค. 2562 
การสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 3  

คณะศึกษาศาสตร์  
ม.การกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาลัยเขตอ่างทอง 

ณ ห้องประชุมคชา  
ม.การกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาลัยเขตอ่างทอง 

นายโกวิทย์   โพธอ์ตะเภา 

191/2562 22 ต.ค.2562 ศึกษาดูงานการบริหารงานทั่วไป 
ภาควิชาการบริหารหาร

ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.
ศิลปากร 

ณ รร.กาญจนานุเคราะห์ จ.
กาญจนบุรี 

 
นายปิยโชติ   รอดหลง 

196/2562 6 พ.ย. 2562 
โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 

สาขาวิชาดนตรี 
 คณะมนุษยศาสตร์  

    มรภ.นว. จ.นครสวรรค์ 

ณ ห้องประชุมชอนตะวัน  
อาคาร 15 มรภ.นว. 

 
นายอภิสิทธิ์   อ่อนฤทธิ์ 

198/2562 9 พ.ย. 2562 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดและแจ้งก าหนดการฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพระหว่าง 1 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ 

คณะครุศาสตร์  มรภ.นว. 
จ.นครสวรรค์ 

ณ หอประชุมนานาชาติ   
มรภ.นครสวรรค์ 

 (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 
ต.พยุหะคีรี  จ.นครสวรรค์ 

1.น.ส.เบญจมาภรณ์   คุ้มทรัพย์ 
2.นายนภดล   ท านาดี 

201/2562 26 พ.ย. 2562 
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง 

สพม.5 
ณ ห้องประชุมกาญจนา

ภิเษก รร.ชัยนาทพิทยาคม 
จ.ชัยนาท 

1. นางภัทร์รวี   ทองไทย 
2. นางธัญญลักษณ์   แก้วแดง 

211/2562 2 ธ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการ 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ

มโนรมย์ 

ณ ห้องประชุมอ าเภอ
มโนรมย์ ชั้น 2  

นางสมปอง   ปานเอม 

212/2562 7-8 ธ.ค. 2562 
การแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคกลาง 

เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษา

จังหวัดชัยนาท 

ณ รร.ปทุมคงคา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 

1.นางสาวจิตนภา   มีมาก 
2.นายอภิสิทธิ์   อ่อนฤทธิ์ 



ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

219/2562 11 ธ.ค.2562 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

สมศ. 
ณ  ห้องแพลทินั่มฮอลล์  

โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท  
แอนด์  สปา  จ.นครสวรรค์   

1.นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์     
2.นางภัทร์รวี   ทองไทย 
  

220/2562 12 ธ.ค.2562 
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชด าเนินเลียบ
พระนคร  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค  เนื่องใน
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

กระทรวงมหาดไทย 
ณ  หอประชุมโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม อ าเภอ
เมืองชัยนาท  จ.ชัยนาท 

1.นางสาวสมปอง  ปานเอม 
2.นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 
3.นายณัชพล  สังขะโห 
   

 

225/2562 18 ธ.ค. 2562 
การศึกษาดูสถานที่เข้าค่ายพักแรมและการจัดกิจกรรม
อ่ืนๆในการไปอยู่ค่ายพักแรม 

กลุ่มงานลูกเสือโรงเรียน
สาครพิทยาคม   

ณ  ค่ายลูกเสือไร่กุลรดา 
(The Adventure Camp) 

ต าบลบ้านใหม่สามัคคี 
อ าเภอชัยบาดาล จังหวัด

ลพบุรี 

1.นายนพดล   ท านาดี  
2.นางสาวจิตนภา   มีมาก  
3.นางนงนุช   อินมณี  
4.นายชิติพัทน์   พวงศรี 
  

 

229/2562 24 ธ.ค.2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5 

ณ  ห้องประชุม อาคาร 2 
ชั้น 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
๕ ต าบลบางมัญ อ าเภอ

เมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

 
 
นางสาวพรประภา   พัฒนพงษ์ 

230/2562 24 ธ.ค.2562 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัด
ชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

สพม.5 
ณ  ห้องประชุมโรงเรียน

ชัยนาทพิทยาคม 

 
นางสาวสมปอง   ปานเอม 

232/2562 25 ธ.ค.2562 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี จังหวัดชัยนาท 

ส านักงานศึกษาธิการ
ชัยนาท 

ณ  ห้องประชุมธรรมจักร 
(๕๐๑) ชั้น ๕ ศาลากลาง  

จ.ชัยนาท 

 

๑.นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์
๒.นางภัทร์รว ี ทองไทย  
๓.นางนงนุช    อินมณ ี

  



 

 

ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

236/2562 26 ธ.ค.2562 
ก าหนดจัดโครงการสัมมนากลางภาคส าหรับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

1.นายธนชัย    ก๋งพยา  

2.น.ส.กัญญาณัฐฎ์ บัวประดิษฐ์ 

001/2563 3 ม.ค.63 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
มโนรมย์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอมโนรมย์ 

ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ

มโนรมย์ 

ณ ห้องประชุมอ าเภอ
มโนรมย์ ชั้น 2 

นางสาวสมปอง     ปานเอม 

004/2563 11 ม.ค.63 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร   

ณ  บริเวณสวนสุขภาพ
เทศบาลต าบลหาง 

น้ าสาคร   อ าเภอมโนรมย์   
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวขวัญนภา    ปั้นฤทธิ์ 
นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ 

005/2563 15 ม.ค.63 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

โรงเรียนสาครพิทยาคม 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ณ  SPACE  
INSPIRIUM   อ าเภอศรี
ราชา  จังหวัดชลบุรี   
นักเรียนระดับชั้น   
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
ณ  ฟาร์มโคนมไทย -  เดน
มาร์ค  อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา    

นางธัญญลักษณ์          แก้วแดง 
นางสาวขวัญนภา         ปั้นฤทธิ์ 
นายธนชัย                  ก๋งพยา 
นางสาวสมปอง           ปานเอม 
น.ส.เบญจมาภรณ์     คุ้มทรัพย์ 
นางสาวพรประภา      พัฒนพงษ์ 
นางนันทิยา               ก๋งพยา 
นายนพดล                 ท านาด ี
นางสาววรรณาภรณ์   เปี่ยมฤทัย 
นายชินเทศ              ยศปญัญา 
นายชิติพัทน์               พวงศร ี
นางสาวจุฑากาญจน์    เก่งกสิกิจ 
นายชาติพสิษฐ์             บุญโก 
น.ส.จันทราภา     โฆษิตเมธางกูร 
 



 

 

ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 

236/2562 26 ธ.ค.2562 
ก าหนดจัดโครงการสัมมนากลางภาคส าหรับนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ณ  หอประชุม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

1.นายธนชัย    ก๋งพยา  

2.น.ส.กัญญาณัฐฎ์ บัวประดิษฐ์ 

001/2563 3 ม.ค.63 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
มโนรมย์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอมโนรมย์ 

ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ

มโนรมย์ 

ณ ห้องประชุมอ าเภอ
มโนรมย์ ชั้น 2 

นางสาวสมปอง     ปานเอม 

004/2563 11 ม.ค.63 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 เทศบาลต าบลหางน้ าสาคร   

ณ  บริเวณสวนสุขภาพ
เทศบาลต าบลหาง 

น้ าสาคร   อ าเภอมโนรมย์   
จังหวัดชัยนาท 

นางสาวขวัญนภา    ปั้นฤทธิ์ 
นายอภิสิทธิ์ อ่อนฤทธิ์ 

005/2563 15 ม.ค.63 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

โรงเรียนสาครพิทยาคม 

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ณ  SPACE  
INSPIRIUM   อ าเภอศรี
ราชา  จังหวัดชลบุรี   
นักเรียนระดับชั้น   
- มัธยมศึกษาตอนปลาย   
ณ  ฟาร์มโคนมไทย -  เดน
มาร์ค  อ าเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี และศึกษา
แหล่งเรียนรู้ อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา    

นางธัญญลักษณ์          แก้วแดง 
นางสาวขวัญนภา         ปั้นฤทธิ์ 
นายธนชัย                  ก๋งพยา 
นางสาวสมปอง           ปานเอม 
น.ส.เบญจมาภรณ์     คุ้มทรัพย์ 
นางสาวพรประภา      พัฒนพงษ์ 
นางนันทิยา               ก๋งพยา 
นายนพดล                 ท านาด ี
นางสาววรรณาภรณ์   เปี่ยมฤทัย 
นายชินเทศ              ยศปญัญา 
นายชิติพัทน์               พวงศร ี
นางสาวจุฑากาญจน์    เก่งกสิกิจ 
นายชาติพสิษฐ์             บุญโก 
น.ส.จันทราภา     โฆษิตเมธางกูร 
 



 

 

ค าสั่งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่จัด สถานที ่ รายช่ือผู้รับผิดชอบ 
     นางสาวชลินดา            ฤทธิ์สกุล 

นางภัทร์รวี                 ทองไทย  
นางสาวศิวรัตน์            ค าจนีศรี 
นายอภิสิทธิ์                อ่อนฤทธิ์ 
นางสาวอุษณีย์             สังขว์ิเศษ 
นางเพ็ญศรี                 หงษ์อ่อน 
นายปิยโชติ                 รอดหลง 
นางสาวดวงนภา           เกิดมงคล 
นายโกวิทย์                 โพธิ์
ตะเภา 
นางนงนุช                   อินมณี 
นางสาวจิตนภา            มีมาก 
นางสาวกัญญาณัฐ        บัว
ประดิษฐ์ 
นายนฤชา                  นาควารี 
นางจิรวรรณ               มณีเนตร 
นางสาวดวงพร            จีระดิษฐ์ 

006/2563 17– 18 ม.ค 63 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูที่
ปรึกษา 

สพม.5 
ณ  ห้องประชุมวัดสิงห์

สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน 
จ.สิงห์บุรี   

นางสาวชลินดา  ฤทธิ์สกุล 
นางสาวศิวรัตน์  ค าจีนศรี 


